Inwestujemy w sukces naszego zespołu
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WSTĘP
Raport roczny, który mają Państwo przed sobą,
jest podsumowaniem pracy zespołu Grupy GPEC
przez dwanaście miesięcy. Jak co roku, informujemy
naszych partnerów, klientów, pracowników oraz lokalną
społeczność o wynikach finansowych i sukcesach
firmy. Rok 2012 przyniósł rekordowe przyłączenia
nowych klientów na poziomie 51 MW w GPEC
oraz nie mniejsze sukcesy w innych spółkach
wchodzących w skład Grupy: Endico, GPEC
Serwis, Ochris Energia Sopot, STAR-PEC oraz Zec
Tczew. To dla nas największe wyróżnienie.
Tak dobre rezultaty zawdzięczamy strategii, stworzonej
przez najlepszych menedżerów i ekspertów w branży,
a realizowanej przez cały zespół. W Grupie GPEC
wszystkie działania i decyzje podejmujemy zgodnie
z wypracowanymi przez nas wartościami. Jesteśmy
firmą odpowiedzialną i uczciwą. Cały czas się uczymy.
W kontaktach z otoczeniem oraz wewnętrznych
relacjach stawiamy na partnerstwo i profesjonalizm.

Wszyscy jesteśmy równi, działamy zgodnie
z przyjętymi zasadami, szanujemy swój indywidualizm.
Praca i kompetencje poszczególnych pracowników
na wszystkich szczeblach są główną siłą napędową
Grupy GPEC. Dlatego w tym raporcie, oprócz danych
finansowych, przedstawiamy nasze przedsięwzięcia
i metody zarządzania ważne z perspektywy
pracowników. Pokazujemy, w jaki sposób zapewniamy
rozwój zawodowy oraz jak dbamy o zachowanie
równowagi między pracą a życiem prywatnym.
W raporcie przedstawimy też warunki zatrudnienia
w Grupie GPEC, będące jednymi z najatrakcyjniejszych
na rynku.
Na końcu publikacji znajdą Państwo dane finansowe.
W oddzielnej publikacji, będącej integralną częścią
raportu rocznego, przeczytają Państwo natomiast
o naszych działaniach na rzecz środowiska.

02
ADAM STANYER
Członek Zarządu GPEC
Zarządzanie prężnie rozwijającą się grupą firm energetycznych jest
dla nas, zarządów spółek wchodzących w skład Grupy GPEC, wielkim
wyróżnieniem. Razem pracowaliśmy na sukcesy, jakie osiągnęliśmy w 2012
roku. W realizacji zamierzonych celów zawsze przyświecają nam nasze
wartości, dzięki którym znaleźliśmy się w obecnym miejscu. Nasze wartości
to: odpowiedzialność, organizacja ucząca się, partnerstwo, profesjonalizm
oraz uczciwość – w stosunku do klientów, a także partnerów biznesowych.
Także dzięki nim, możemy dziś z dumą opowiadać o swoich osiągnięciach
i cieszyć się z tego, jak wielu klientów zaufało właśnie nam. W samym
Gdańsku ogrzewamy już ponad 60% budynków, więc powodów
do dumy nie brakuje. Cieszy nas również to, że spółki wchodzące
w skład Grupy GPEC tak często są doceniane i wyróżniane za swoją
działalność.
Lider Grupy – GPEC jest obecnie jedną z trzech najlepszych firm w Polsce
pod względem liczby nowych przyłączeń w 2012 r. W ubiegłym roku
przyłączyliśmy ponad 50 nowych MW, aby dać ciepło kolejnym dziesiątkom
tysięcy mieszkańców. GPEC Serwis – skoncentrowany wokół budowy
i remontów instalacji ciepłowniczych – znany jest już na rynku z wysokiej
jakości usług i profesjonalnego wykonywania powierzonych mu zadań.
Prężnie rozwija się także ENDICO, podejmując nowe wyzwania w zakresie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Nie ukrywamy naszej wielkiej dumy
z Orchis Energia Sopot za zrealizowany ostatnio projekt budowy
kotłowni dla siedemnastu budynków Nauczycielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Nie mniej niż za pierwszym razem, cieszy nas również

IGOR WASILEWSKI
Członek Zarządu GPEC
to, że STAR-PEC ponownie znalazł się na liście „Diamentów Forbes”,
natomiast ZEC Tczew został wyróżniony przez NSZZ Solidarność tytułem
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Zarząd firmy odebrał tę nagrodę
z rąk Prezydenta Polski.
Jako grupa spółek rozproszonych głównie na Pomorzu, staramy się
również dbać o to, żeby nasze miasta rozwijały się razem z nami.
Angażujemy się w projekty, dzięki którym możemy pomóc mieszkańcom
Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Sopotu czy Tczewa. Jednym
z projektów, który na stałe wpisał się już w nasze kalendarze jest „Wspólne
Działanie – Lokalne Zaangażowanie”. Dzięki tej akcji pracownicy
Grupy GPEC mają szansę działać jako zespół oraz przyczynić się
do rozwoju miast, z którymi są związani. Pamiętamy o tym, że wyrazem
lokalnego zaangażowania jest również ochrona środowiska. Regularnie
monitorujemy wpływ działalności naszych firm na środowisko i ciągle
poszukujemy proekologicznych rozwiązań. Mieszkańcom naszych miast
radzimy natomiast, jak racjonalnie korzystać z energii cieplnej i wody.
Chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy i klienci wiedzieli, że nam również
zależy na tym, by miasta, w których jesteśmy rozwijały się tak, jak Grupa
GPEC. Nasze wyniki i dotychczasowe osiągnięcia w dużej mierze wynikają
jednak z zaangażowania naszych pracowników. Dlatego też –
w podziękowaniu za motywację oraz utożsamianie się z wartościami
Grupy GPEC – to właśnie im dedykujemy niniejszy raport.

Paweł Adamowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej GPEC

THOMAS PRAUßE
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GPEC

Kondycja miast jest w dużym stopniu odzwierciedleniem
kondycji lokalnych firm. Jako prezydentowi Gdańska oraz jako
mieszkańcowi Pomorza, zależy mi na intensywnym rozwoju
regionu. Dlatego z uwagą obserwuję nasz lokalny rynek.
Grupa GPEC to ważni inwestorzy, to jedna z tych firm, które
konsekwentnie i dynamicznie się rozwijają, które kształtują nasz
region. Nie tylko zapewnia produkty i usługi najwyższej jakości,
ale i wiele miejsc pracy, liczne udogodnienia dla mieszkańców, jak
choćby kilkadziesiąt placów zabaw w Gdańsku, z których wszyscy
korzystamy.

Grupa GPEC z satysfakcją może podsumować swój rozwój
na przestrzeni ostatnich lat. Również w 2012 roku osiągnięty
został bardzo dobry wynik - na poziomie roku poprzedniego.
To pokazuje, że przedsiębiorstwa Grupy GPEC znają
potrzeby swoich klientów. Jednocześnie czują się wobec nich
odpowiedzialne i poważnie traktują ideę zrównoważonego
rozwoju, dlatego wspierają liczne projekty z zakresu kultury,
sportu i ochrony środowiska, a także angażują się w działania
na rzecz lokalnej społeczności.

Jeszcze kilka lat temu GPEC, lider Grupy GPEC, do której
należy obecnie aż sześć spółek głównie z Pomorza, był
przedsiębiorstwem komunalnym. Teraz to nowoczesna firma,
która dynamicznie się zmienia, odpowiadając na potrzeby rynku,
nowych technologii i zmieniających się potrzeb mieszkańców.
Rozwój spółki i jej świetne wyniki finansowe w ostatnich latach,
pozwalają mi z optymizmem prognozować sytuację firmy za
kilka kolejnych lat. I wierzyć, że nasz region i sam Gdańsk mogą
być spokojne o najwyższy poziom rozwoju gospodarczego
w kolejnych latach.
Gratuluję sukcesu zarządom i pracownikom wszystkich spółek
Grupy GPEC i życzę powodzenia w przyszłości.

Wszystkie spółki Grupy GPEC dążą do jednego celu, którym
jest dostarczenie mieszkańcom usług i produktów najwyższej
jakości. Dzięki wyjątkowej dbałości o klienta, firmy z Grupy
GPEC stają się coraz mocniejszymi graczami na rynku. Sukces
ten jest wynikiem doskonałej pracy wszystkich pracowników
na wszystkich szczeblach. Dlatego też oczywistym wydaje
się fakt, że tegoroczne sprawozdanie z rocznej działalności
Grupy GPEC jest poświęcone właśnie jej pracownikom:
ich zaangażowaniu, pracy, misji, pasji i radości z udziału
w sukcesie Grupy GPEC.
Z dumą stwierdzam, że Grupa GPEC ma najlepszych
menadżerów i ekspertów, dzięki którym sprostamy wszystkim
wyzwaniom, jakie przyniesie przyszłość. Życzę Wam samych
sukcesów!
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Na zdjęciu od lewej:
Marcin Lewandowski Prezes Zarządu STAR-PEC, Prokurent i Dyrektor ds. Finansowych GPEC, Hanna Górka Prezes Zarządu Orchis Energia Sopot,
Mateusz Radecki Dyrektor ds. Handlowych GPEC, Lucyna Federowicz Prezes Zarządu ZEC Tczew, Dyrektor ds. Personalnych i Strategii GPEC,
Adam Stanyer Członek Zarządu GPEC, Igor Wasilewski Członek Zarządu GPEC, Tomasz Kowalczyk Członek Zarządu ENDICO,
Anna Jakób Prokurent i Dyrektor ds. Technicznych GPEC, Cezary Knaś Prezes Zarządu GPEC Serwis, Łukasz Pawłowski Dyrektor ds. Rozwoju GPEC.

SPÓŁKI GRUPY
Grupa GPEC to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się grupa firm energetycznych: ENDICO, GPEC,
GPEC Serwis, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC i ZEC Tczew. Tworzą ją spółki systematycznie umacniające
pozycje liderów poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze technologii, budowania relacji
z klientem oraz inwestycji. Współpraca w Grupie GPEC bazuje na partnerskich relacjach i efekcie synergii.
Stworzenie i rozwój Grupy pozwala na wzmocnienie pozycji wszystkich spółek względem interesariuszy
i zwiększenie zasięgu działalności, który dotychczas koncentrował się na Pomorzu.

GPEC sp. z o.o.

Lider branży ciepłowniczej na Pomorzu. Piąte pod względem długości sieci przedsiębiorstwo w kraju. Firma
dostarcza ciepło i ciepłą wodę do ponad połowy obiektów i mieszkań na terenie swojej działalności. Jest
głównym dystrybutorem i jednym z największych regionalnych usługodawców na Pomorzu. Oprócz dystrybucji,
spółka zajmuje się także produkcją ciepła i energii elektrycznej. Plasuje się w pierwszej dziesiątce największych
inwestorów na Pomorzu. Dzięki rekordowym wynikom osiąganym w zakresie przyłączania obiektów
do sieci GPEC oraz kontraktacji włączeń na lata kolejne stale zwiększa swój udziału w rynku. Obecnie wynosi
on ponad 60 proc. GPEC jest także liderem Grupy GPEC. Wspólnie z pozostałymi pięcioma spółkami Grupy
do roku 2020 planują podwoić swoją wartość.
W skład Zarządu GPEC wchodzą: Adam Stanyer, Członek Zarządu i Igor Wasilewski, Członek Zarządu.
					

Więcej informacji na stronie: www.gpec.pl

ZEC Tczew sp. z o.o.

Zakład Energetyki Cieplnej Tczew jest firmą o blisko 50-letniej tradycji. Prowadzi działalność koncesjonowaną
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Spółka wytwarza ciepło na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepłej wody oraz innych celów technologicznych na terenie Miasta i Gminy Tczew. Poza
działalnością usługową i wytwórczą firma aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności i życia kulturalnego
Tczewa i okolic, wspierając przedsięwzięcia kulturalno-sportowe, organizacje pożytku publicznego,
a także pracowników. Spółka ma na swoim koncie prestiżowy certyfikat „Solidna Firma”.
Prezesem spółki jest Lucyna Federowicz.
					

Więcej informacji na stronie: www.zectczew.pl

STAR–PEC sp. z o.o.

Firma STAR-PEC funkcjonuje na rynku już od ok. 40 lat. Podstawową działalnością STAR-PEC jest
działalność koncesjonowana w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. STAR-PEC wytwarza
ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody na terenie Starogardu Gdańskiego.
Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw ciepła dla Starogardu Gdańskiego oraz
kompleksową obsługę i doradztwo techniczne w tym zakresie. STAR-PEC po raz kolejny trafił na prestiżową
listę „Diamenty Forbes”, na której znalazły się polskie firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. Spółka
wspiera liczne przedsięwzięcia społeczno-kulturalne i sportowe organizowane dla dzieci oraz młodzieży
na terenie Starogardu Gdańskiego.
Prezesem spółki jest Marcin Lewandowski.
					

Więcej informacji na stronie: www.star-pec.pl

GPEC Serwis sp. z o.o.

Główna działalność firmy skoncentrowana jest wokół budowy i remontów instalacji ciepłowniczych łączących
dystrybutorów ciepła z odbiorcami pośrednimi i końcowymi. Nowymi dziedzinami, które rozwija spółka,
są prace w zakresie budowy kotłowni w układach rozproszonych oraz realizacja instalacji ciepłowniczych
w oparciu o technologie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). GPEC Serwis jest firmą cenioną ze względu
na wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów. Spółka stawia na nowoczesność, wprowadzając
nowe technologie i usprawniając procesy biznesowe. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników,
ciągle podnosząc ich kompetencje i umiejętności. Dbałość o wysoką jakość usług ma swoje odzwierciedlenie
w rozwijaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001. Firma, poza działalnością biznesową, angażuje
się także w akcje na rzecz lokalnej społeczności. Współpraca z partnerami społecznymi jest odzwierciedleniem
jednej z podstawowych wartości firmy: Partnerstwa.
Prezesem spółki jest Cezary Knaś.

					

Więcej informacji na stronie: www.gpecserwis.pl

Orchis Energia Sopot sp. z o.o.

Spółka ciepłownicza, która prowadzi swoją podstawową działalność w zakresie wytwarzania oraz przesyłania
i dystrybucji ciepła pochodzącego z gazu. Działa głównie na terenie Sopotu, ale swoje usługi oferuje
w pozostałych częściach Trójmiasta, a także poza nim. Firma w minionym roku zakończyła jeden z największych
projektów inwestycyjnych w historii – budowę 14 kotłowni dla 17 budynków Nauczycielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Sopocie. W ramach kontraktu zmieniono cały system zaopatrywania osiedla z ciepła
dostarczanego z centralnej, starej kotłowni, na ciepło z nowoczesnych, gazowych kotłowni zlokalizowanych
m.in. na dachach budynków.
Prezesem spółki jest Hanna Górka.
					

Więcej informacji na stronie: www.orchis.pl

Endico sp. z o.o.

Spółka z Jeleniej Góry rozwija w Polsce proekologiczną gałąź działalności Grupy GPEC. Jej głównym
przedmiotem jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych - małe elektrownie wodne (MEW). Obecnie
zarządza dwiema nowoczesnymi elektrowniami tego typu: MEW Przechowo i MEW Zielonka.
Po zakupie MEW Zielonka przez ENDICO sp. z o.o., elektrownia została poddana dwuetapowej rozbudowie,
dzięki której moc zainstalowana zwiększona została do 530 kW. Pozwala to na wyprodukowanie około 2.500
MWh energii elektrycznej rocznie. Uzyskano przyrost mocy zainstalowanej o prawie 70%. MEW Przechowo
została uruchomiona w 2008 roku. Inwestycja była nadzorowana od początku przez ENDICO sp. z o.o.,
co zaowocowało bardzo nowoczesnym i atrakcyjnym architektonicznie obiektem, o łącznej mocy
zainstalowanej 460 kW i rocznej produkcji na poziomie 1.800 MWh. ENDICO oprócz budowy i eksploatacji
elektrowni wodnych, świadczy również inne usługi, m.in. consulting w zakresie energetyki, handel energią
elektryczną i świadectwami pochodzenia. Obecnie spółka realizuje również pilotażowy projekt budowy
instalacji fotowoltaicznej, który jest wstępem do rozszerzenia działalności o ten kierunek.
Członkiem Zarządu spółki jest Tomasz Kowalczyk.
					

Więcej informacji na stronie: www.endico.pl
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ROZWÓJ
Słowo „rozwój” ma dla nas bardzo wiele
znaczeń. Osiąganie wysokich wyników
finansowych i wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań to tylko część obszarów, w których
się rozwijamy. Bardzo ważnym elementem
rozwoju całej Grupy GPEC jest inwestowanie
w naszych

pracowników. Na wszystkich

etapach współpracy dbamy o wzrost
ich kompetencji i umiejętności, pomagamy
zdobywać wiedzę i kształtujemy podejście
do pracy oparte o nasze wartości.

4.1
Ważnym

bUDOWANIE ZESP

elementem

pracowników

w

budowania

naszej

Grupie

zespołu
są

wykwalifikowanych

zaawansowane

procesy

rekrutacji i selekcji. Zarówno w rekrutacjach zewnętrznych, jak
i wewnętrznych, osoby starające się o dane stanowisko w Grupie
GPEC, muszą spełnić dokładnie określone wymagania formalne,
kompetencyjne i osobowościowe. Profil kandydata jest każdorazowo
przygotowywany

przez

dział

zarządzania

zasobami

ludzkimi

oraz bezpośredniego przełożonego. Według nas to właśnie klucz
do zbudowania silnego zespołu ekspertów.
Poza
jak

standardowymi
rozmowy

metodami

kwalifikacyjne,

wyboru

stosowane

pracowników,
są

także

takimi

nowoczesne

narzędzia. Jednym z nich jest wielopoziomowy Assessment Center.
Jest to metoda oceny potencjału zawodowego, w której kandydaci
w warunkach warsztatowych wykonują typowe dla danego stanowiska
pracy zadania, mierzą się z możliwymi problemami, prezentują swoje
umiejętności i zachowania społeczne. W czasie procesu zachowania są
oceniane przez wykwalifikowany zespół asesorów, a ich wnioski pozwalają
trafnie ocenić potencjał sukcesu danej osoby.

POŁU

Adaptacja ma na celu jak najlepsze przygotowanie pracownika
do

nowych

zadań

i

go do firmy jako nowego

obowiązków,
i

ale

też

wprowadzenie

ważnego członka zespołu. W ramach

procesu adaptacyjnego pracownik, dzięki wsparciu wyznaczonego
opiekuna adaptacji, zapoznaje się ze strukturą firmy, jej historią
i osiągnięciami, wartościami i standardami. Jest to też czas
dokładnego poznawania miejsca w strukturze organizacji, celów
i roli, jaką ma pełnić na nowym stanowisku. W okresie adaptacji
pracownik uczestniczy w szkoleniach, które pozwalają na efektywne
wykorzystanie narzędzi i aplikacji stosowanych na danym stanowisku.
Jedną z ważnych możliwości rozwoju zawodowego, jaką oferujemy
pracownikom w Grupie GPEC, jest pierwszeństwo w procesach
rekrutacyjnych. Ceniąc kompetencje naszych pracowników, umożliwiamy
im zmiany stanowisk zarówno poziomo, jak i pionowo w strukturze nie tylko
danej spółki, ale całej Grupy. Rekrutacje wewnętrzne są szansą na awanse
i zmiany zakresów obowiązków i kompetencji.

4.2

Nowoczesne
metody zarządzania

W Grupie GPEC wypracowaliśmy efektywne sposoby zarządzania

podstawą do obliczenia jednej z oferowanych w Grupie GPEC premii

przez cele, dzięki którym możemy szczegółowo zaplanować nasze

- za realizację celów. Dodatkowo, stopień realizacji celu monitorowany

działania, realizację planów finansowych oraz wszystkich innych

jest trzy razy w roku w trakcie bezpośredniej rozmowy z przełożonym.

aktywności. Cele formułowane są jako pożądany stan rzeczy na

Dzięki temu zapewniamy ciągłość pracy i odpowiedni poziom

ostateczny dzień ich realizacji. Wyznaczane są według nowoczesnej

realizacji poszczególnych celów częściowych (tzw. kroków milowych),

koncepcji SMART, zgodnie z którą są specyficzne, mierzalne, ambitne,

składających się na roczne cele główne.

realne i określone w czasie.
Każdy pracownik zna swoje cele i ich wpływ na rozwój
Cele obowiązują na wszystkich szczeblach, a stopień ich realizacji

firmy, a dzięki temu jest świadomy swojego znaczenia

rozliczany jest cyklicznie raz w roku. Końcowej oceny wykonania

dla jej rozwoju.

celów dokonuje bezpośredni przełożony danego pracownika i jest ona

PONAD
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liczba celów, jakie łącznie
zrealizowaliśmy
w 2012 r. w GRUPIE GPEC

Cele w Grupie GPEC są SMART
specyficzne
mierzalne
ambitne
realne
terminowe

4.3 INFORMACJE ZWROTNE
Istotnym elementem zarządzania w Grupie GPEC jest
feedback – kultura przekazywania informacji zwrotnej. Każdy
pracownik, niezależnie od stanowiska czy umiejętności, otrzymuje
informacje na temat swoich postępów, ocenę poziomu realizacji celów
czy efektywności pracy.
Ważne dla przekazywania informacji zwrotnej są cykliczne
rozmowy podsumowujące. Pracownicy raz w roku odbywają rozmowę
roczną i rozwojową ze swoim przełożonym. Podczas rozmów
rocznych pracownicy otrzymują od przełożonych informacje zwrotne
na temat osiąganych wyników w pracy. Rozmowy rozwojowe
natomiast dotyczą kompetencji zawodowych oraz sposobu
ich dalszego rozwijania. W oparciu o wyniki tych rozmów
przygotowywane są plany rozwojowe, obejmujące między
innymi szkolenia i uczestnictwo w projektach. Stałym
elementem każdej z rozmów jest samoocena pracownika.
Poza corocznymi spotkaniami, pracownicy Grupy GPEC
otrzymują informacje zwrotne na temat swoich wyników
podczas
spotkań
podsumowujących
realizacje
inicjatyw
i projektów, tzw. Lesson Learned. Po zakończeniu prac, zespół
wspólnie ocenia wynik projektu, zaangażowanie poszczególnych
członków zespołu oraz lidera. Pracownicy określają mocne

i słabe strony, a także wyciągają wnioski na temat postępów czy
obszarów, które warto rozwijać.
Raz w roku przeprowadzamy także badanie 360 stopni,
w którym pracownicy oceniają swoich współpracowników,
przełożonych i podwładnych. Badanie obejmuje ocenę
członków zarządów, dyrektorów, kierowników, koordynatorów,
dyspozytorów oraz mistrzów zarządzających zespołami. Osoby
oceniane dokonują też samooceny. Informacje zbierane są za
pomocą anonimowych kwestionariuszy, wypełnianych przez
współpracowników, przełożonych i podwładnych. Zdobyta
w badaniu wiedza jest cenna dla dalszego rozwoju osobistego
i zawodowego naszych pracowników.
Pracownicy
przekazują
informacje
zwrotne
na
temat
funkcjonowania Grupy także poprzez coroczne Badanie
Opinii Pracowników. Analiza anonimowych wyników badania
pozwala Zarządowi Grupy i poszczególnym obszarom wyciągać
wnioski i wprowadzać rozwiązania będące odpowiedzią
na potrzeby pracowników. Opinie przekazane w badaniu
są rzetelnie analizowane i brane pod uwagę w wewnętrznych
procesach decyzyjnych.

W Grupie GPEC ważna
jest dla nas kultura
przekazywania informacji
zwrotnej. Pomaga
oceniać rozwój i potrzeby
szkoleniowe. Stosujemy
następujące metody:

rozmowy roczne
rozmowy rozwojowe
samoocena
ocena 360 stopni
Lesson Learned
Badanie Opinii Pracowników
indywidualne informacje zwrotne

szkolenia

4.4

Strategia oparta o sukcesywną realizację dokładnie określonych
celów i przekazywanie obiektywnej informacji zwrotnej pozwala
też badać potrzeby szkoleniowe pracowników i odpowiadać na
nie, jeszcze bardziej zwiększając efektywność i motywację.
Nasi
z

pracownicy
dopasowanych

regularnie

szkoleń

korzystają

rozwijających

wiedzę

i profesjonalne kompetencje zawodowe.
Pracownicy

mogą

wykorzystać

budżet

szkoleniowy,

jaki firma przeznacza na ich rozwój. Poza szkoleniami
zewnętrznymi, pracownicy Grupy GPEC mogą korzystać
z dodatkowych szkoleń w ramach wymiany wiedzy
wewnątrz

organizacji,

nad

których

planowaniem

i prowadzeniem czuwa specjalnie stworzony wewnętrzny
zespół

trenerów.

przekładają
i

wykładów,

Wysokie

kompetencje

trenerskie
warsztatów

się

na

jakość

prowadzonych

a

w

efekcie

–

coraz

lepsze

wyniki

pracowników i całej firmy.
Menedżerowie średniego i wysokiego szczebla korzystają
dodatkowo ze specjalnego cyklu szkoleń z efektywnego
zarządzania,

prowadzonych

według

standardów

i metodologii przyjętych w Grupie GPEC. Celem tych działań jest
rozwój kompetencji kierowniczych u wszystkich menedżerów
średniego i wyższego stopnia. Dodatkowo, pracownikom
oferowane są cykle szkoleń poświęconych zarządzaniu
projektami. Są one przeznaczone dla osób, które pracują jako
kierownicy poszczególnych projektów realizowanych w ramach
naszej bieżącej działalności.

Od 2012 roku realizujemy też edukacyjny program dla
najbardziej ambitnych pracowników – Akademia Rozwoju
Grupy GPEC. Pozwala on na zdobycie nowych kompetencji
i umiejętności w ramach dwóch ścieżek: menedżerskiej
i eksperckiej. W pierwszej edycji programu bierze udział
ponad dwadzieścia osób. Uczestnicy Akademii Rozwoju
przeszli kilkustopniowy proces rekrutacji. Projekt wspiera rozwój
kompetencji w grupie pracowników o najwyższym potencjale tak,
by jeszcze skuteczniej realizowali swoje cele zawodowe
i tworzyli silniejszy zespół. W ramach programu przewidziane
są wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia, sesje mentoringowe

z kadrą kierowniczą najwyższego szczebla, fora rozwojowe czy
rotacje obowiązków i kompetencji.
Zespół menedżerów dodatkowo kształci się podczas
Dni Kadry Kierowniczej organizowanych w Polsce
i w Niemczech. Są to cykliczne spotkania reprezentantów
wszystkich spółek Grupy GPEC oraz Grupy Stadtwerke
Leipzig,
podczas
których
uczestnicy
dzielą
się
doświadczeniami i wiedzą. Ponadto, kadra kierownicza
uczestniczy w licznych konferencjach i wydarzeniach
branżowych, na których poznaje najnowsze trendy rynkowe.
Ważnym elementem kształcenia umiejętności zarządzania
projektami

jest

program

Zaangażowanie”,

którego

„Wspólne
druga

Działanie

edycja

-

Lokalne

zakończyła

się

w 2012 roku. W ramach WDLZ nasi pracownicy, podzieleni
na zespoły, realizują wybrane przez siebie projekty wspierające
lokalne społeczności, na przykład przeprowadzenie remontu
placu zabaw czy szkolnych sal lekcyjnych. Dzięki akcjom WDLZ
pracownicy w praktyce zyskują nowe umiejętności menedżerskie,
sprawdzają się w realnych zadaniach, przy okazji wspierając
ważne

lokalne

inicjatywy.

Swoimi

doświadczeniami

i opiniami dzielą się na blogu programu www.wdlz.pl.

Szkolenia w grupie GPEC
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
zarządzanie projektami
Akademia Rozwoju
Efektywny Menedżer
„Wspólne Działanie - Lokalne Zaangażowanie”
Dni Kadry Kierowniczej
konferencje i targi

4.5

REZULTATY

Profesjonalizm, zaangażowanie i wysoka jakość pracy naszego zespołu na wszystkich szczeblach uwidaczniają się nie tylko w doskonałych wynikach
finansowych. Nasze działania są doceniane w wielu ważnych ogólnopolskich rankingach. W 2012 roku otrzymaliśmy liczne wyróżnienia potwierdzające
wysoką jakość i innowacyjność naszych działań, efektów czy też sposobu zarządzania.
Oto najważniejsze z nich:

Perły Polskiej
Gospodarki

Odpowiedzialny
Biznes w Polsce

Perły Polskiej Gospodarki to tytuł przyznawany najlepszym polskim firmom przez magazyn POLISH
MARKET w oparciu o opracowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
algorytm, uwzględniający różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. W 2012 roku w badaniu
wzięło udział ponad dwa tysiące firm.

Dobre praktyki Grupy GPEC, takie jak Akademia Rozwoju, pomoc dla młodych rodziców czy organizacja
proekologicznych akcji społecznych, zostały docenione w raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce
wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ranking
TOP 100 Pomorskich
Firm Dziennika
Bałtyckiego

W 2012 roku Grupa GPEC znalazła się na wysokich pozycjach w rankingu 100 najlepszych firm

ZEC Tczew z
Certyfikatem
Solidna Firma

W 2011 i 2012 roku spółka ZEC Tczew otrzymała certyfikat Solidna Firma przyznawany za kierowanie

Diamenty Forbes
dla STAR-PEC

Ważny tytuł od dwóch lat zdobywa STAR-PEC. W roku 2012 po raz kolejny spółka otrzymała nagrodę

Pomorza wydanym przez „Dziennik Bałtycki”. Pod względem nakładów inwestycyjnych GPEC znalazł
się na miejscu 9. biorąc pod uwagę przychody, na wysokim 30. miejscu w klasyfikacji. Firma została
wyróżniona także jako ważny pracodawca Pomorza.

się zasadami rzetelności, terminowością, dbałością o społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Diamenty Forbes, przyznawaną firmom najszybciej zwiększającym swoją wartość.
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BEZPIECZEŃSTWO
Przez lata działalności zawsze przykładaliśmy
dużą wagę do bezpieczeństwa. Dbamy o dostawy
ciepła i wody dla naszych mieszkańców, warunki
wykonywania pracy naszych pracowników,
spełniamy wszystkie standardy. Kładziemy
nacisk na solidność w relacjach z naszymi
klientami i partnerami. Bezpieczeństwo ma dla
nas jednak o wiele szersze znaczenie. Dążymy
do zapewnienia go naszym pracownikom także
na innych, życiowych polach.

5.1 Wynagrodzenia

5.3 Świadczenia socjalne

Wynagrodzenia pracowników w Grupie GPEC przewyższają średnie
zarobki w branży. Składają się z kilku elementów – wynagrodzenia
zasadniczego, premii za cele, nagrody rocznej oraz innych świadczeń
pozapłacowych. Kwoty wynagrodzeń zasadniczych obliczane są
na podstawie taryfikatora stanowisk, który dzieli je na grupy. Przy
obliczaniu kwot wynagrodzeń ważnymi kryteriami są zakres obowiązków
i poziom kwalifikacji wymaganych do realizacji powierzonych zadań.

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników
zapewniamy im profesjonalną opiekę medyczną. Nasi pracownicy mogą
bezpłatnie korzystać z konsultacji lekarzy specjalistów i wykonywać badania
w nowoczesnych prywatnych placówkach opieki zdrowotnej w ramach
pakietu medycznego.

Premie są przyznawane na podstawie stopnia realizacji założonych celów
dla każdego pracownika. Dodatkowo, raz w roku, pracownicy otrzymują
nagrodę, której wysokość zależna jest od wyników finansowych firmy.
Bazą do obliczenia wysokości nagrody jest miesięczne wynagrodzenie
danego pracownika. Zarówno premie, jak i nagrody są ważnymi elementami
motywacyjnymi, wspierającymi i nagradzającymi systematyczny rozwój
zawodowy naszego zespołu.

5.2 Czas i miejsce pracy
Większość naszych pracowników wykonuje swoje obowiązki w wyznaczonych
do tego miejscach w biurach lub innych obiektach należących do Grupy.
Pracownicy na określonych stanowiskach mogą korzystać z pracy zdalnej.
To nowoczesne podejście odpowiadające na indywidualne potrzeby
członków naszego zespołu. Pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki
przy pomocy komputera i komunikacji elektronicznej, mogą w określonym
wymiarze pracować w domu.
Pracownicy Grupy GPEC mają do dyspozycji wyższy niż zapisany w kodeksie
pracy wymiar urlopu. Dla osób, których zatrudnienie nie przekracza 10 lat,
przewiduje się nawet do 24 dni płatnego urlopu. Osoby ze stażem pracy
dłuższym niż 10 lat mogą wykorzystać nawet do 30 dni urlopu. Dodatkowo
z kolejnych 30 dni płatnego urlopu skorzystać mogą rodzice
nowonarodzonych dzieci - zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Grupa GPEC oferuje ponadto bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
w ramach którego finansujemy różne rodzaje pomocy i wsparcia dla naszych
pracowników. Pracownicy posiadają karty MultiSport, które uprawniają ich do
korzystania z wybranych przez siebie centrów sportowych i rekreacyjnych
należących do programu. Dodatkowo, pracownicy otrzymują różnego rodzaju
upominki, takie jak paczki świąteczne, wyprawki dla dzieci, bilety do kina czy
bony apteczne. Fundusz obejmuje również dofinansowywanie opieki nad
dziećmi, wyjazdów dla pracowników i ich dzieci, a także pożyczki na cele
mieszkaniowe.
Dodatkowe płatne urlopy, elastyczny czas pracy, wyprawki czy inne
świadczenia dla rodziców są elementami programu wsparcia matek
i ojców pracujących w Grupie GPEC. Bierzemy udział w ogólnopolskiej
akcji „Etat Tata. Lubię to!”, w ramach której zostaliśmy laureatem konkursu
„Dobre Praktyki Pracodawców”. GPEC został też doceniony w innych
ogólnopolskich rankingach – otrzymaliśmy między innymi prestiżowe tytuły
Solidny Pracodawca Pomorza oraz Firma Przyjazna Mamie. Nasze starania
o zapewnienie dobrych warunków pracy rodzicom są doceniane w wielu
rankingach pracodawców.
Ważnymi elementami kultury organizacyjnej we wszystkich spółkach Grupy
GPEC są też działania wpływające na rozwój społeczny pracowników.
Wprowadziliśmy politykę antymobbingową, dając wyraz przywiązania
do naszych wartości i zasad równości w zespole.
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RÓWNOWAGA
Jako firma o bogatej tradycji i doświadczeniu,
jednocześnie będąca liderem innowacyjności,
umiemy łączyć ze sobą różne, odmienne
elementy, takie jak życie zawodowe i prywatne.
Staramy się ułatwić to wszystkim naszym
pracownikom. Zachowanie równowagi pracażycie jest jednym z naszych priorytetów,
ponieważ nie od dziś wiemy, że dobre
samopoczucie i rozwój osobisty naszego
zespołu przekładają się nie tylko na codzienną
atmosferę, ale i wyniki całej Grupy GPEC.

6.1 Sport

6.2 Ekologia

W Grupie GPEC dbamy o zdrowie, kondycję fizyczną,
ale także odpoczynek naszych pracowników. Wspieramy
więc liczne inicjatywy związane z aktywnością sportową.
Dofinansowujemy działalność pracowniczych drużyn:
piłkarskiej, koszykarskiej, siatkarskiej i klubów – rowerowego
i maratończyków. Pracownicy mają także szansę uczestnictwa
w wydarzeniach sportowych odbywających się w hali ERGO
Arena i na stadionie PGE Arena, z którymi Grupa GPEC
aktywnie współpracuje, a także poprzez liczne spotkania
z siatkarzami sponsorowanej przez Grupę GPEC drużyny
Trefl Gdańsk. Zespół ENDICO co roku uczestniczy
w turniejach piłkarskich w ramach Jeleniogórskiej Ligi
Biznesu. Pracownicy Grupy są też zachęcani do udziału
w większych wydarzeniach sportowych – w minionym
roku grupa pracowników wzięła udział w maratonie
w Lipsku, do którego zostali przygotowani przez specjalnie
zaangażowanego trenera.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, co roku przyłączamy się
do akcji „Drzewko za makulaturę”, w której
pracownicy naszych spółek zbierają makulaturę
i wymieniają ją na młode drzewa lub kwiaty. Rośliny
są przekazywane szkołom bądź innym obiektom użyteczności
publicznej. W 2012 roku pracownicy Grupy GPEC zebrali
łącznie 100 drzewek, które następnie pomogli zasadzić
uczniom wybranej szkoły podstawowej, a także wzięli udział
w szkolnym festynie proekologicznym dla uczniów.
Cyklicznie organizujemy również akcje medialne, w których
pracownicy Grupy dzielą się z mieszkańcami swoją
wiedzą i doradzają w kwestii oszczędzania ciepła i energii,
a tym samym przyczyniają się do edukacji ekologicznej
mieszkańców miast, w których działamy. Naszymi partnerami
medialnymi są Dziennik Bałtycki, Fakt i Radio Gdańsk.
W biurach Grupy GPEC wdrożyliśmy akcję „Papierowy
alarm” mającą na celu obniżenie ilości zużywanego papieru
i uświadomienie pracowników, jak wiele tego surowca jest
marnowane.

6.3 Działania społeczne
Ważnym elementem funkcjonowania Grupy GPEC jest wspieranie
lokalnej społeczności. Zachęcamy naszych pracowników do brania
udziału w różnych akcjach charytatywnych oraz proekologicznych,
prowadzimy wiele działań skierowanych do najmłodszych, zarówno
dzieci naszych pracowników, jak i dzieci pozostałych mieszkańców
miast, w których działamy.
Poza wspomnianym programem „Wspólne Działanie - Lokalne
Zaangażowanie”, organizujemy też atrakcyjne wydarzenia
rodzinne. W ramach Wakacyjnego Klubu Tygryska, odbywa się cykl
festynów w miastach, w których działają spółki Grupy. Najmłodsi
uczestnicy biorą udział w zabawach, konkursach i quizach.
W ramach działań Klubu, wykreowaliśmy maskotkę naszej firmy –
Tygrysa Teodora, który szybko stał się ulubieńcem najmłodszych.
Jednym ze stałych elementów naszej działalności prospołecznej
jest coroczny program Partner GPEC, w wyniku którego na wielu
osiedlach Trójmiasta powstały nowe place zabaw. Program jest
tworzony wspólnie z naszym partnerem, firmą EDF Wybrzeże.
W ramach Partner GPEC nagradzamy naszych klientów – między
innymi spółdzielnie mieszkaniowe czy deweloperów. Poza
tworzeniem placów zabaw, nagrody są przeznaczane na budowę
boisk sportowych, zakup sprzętu sportowego dla szkół czy prace
termomodernizacyjne na osiedlach naszych partnerów.
Co roku angażujemy się w cykliczne inicjatywy charytatywne. Raz
w roku przeprowadzana jest wspólna zbiórka krwi. W okolicach
Bożego Narodzenia nasi pracownicy angażują się w pomoc
dzieciom z ubogich rodzin.

W całej Grupie ważne są dla nas też działania lokalne, w które
zaangażowane są poszczególne spółki. Spółka Orchis Energia
Sopot sfinansowała budowę największego w Sopocie placu
zabaw. ZEC Tczew i STAR-PEC aktywnie biorą udział i finansują
lokalne inicjatywy m. in. konkursy plastyczne. Spółka GPEC
Serwis finansuje i organizuje regularnie spektakle dla dzieci
przebywających w szpitalach, wykonywane przez utalentowanych
i doświadczonych w pracy z najmłodszymi aktorów.
Ważną inicjatywą społeczną skierowaną do dzieci jest też
kampania „Moc Bazera czyni bohatera”, której jesteśmy partnerem.
Akcja jest realizowana w celu walki z przemocą wobec dzieci.
W ramach kampanii wykreowaliśmy superbohatera – Bazera –
który uczy dzieci, jak postępować w sytuacji przemocy, jak jej
zapobiegać oraz daje najmłodszym dobry przykład. W kampanii
biorą udział szkoły podstawowe, które realizują specjalnie
opracowany program zajęć dla uczniów. Bohater kampanii spotyka
się z dziećmi także poza szkołami – regularnie biorąc udział
w rodzinnych wydarzeniach w różnych miastach naszego regionu.
Wspierając pozazawodową aktywność naszych pracowników, nie
tylko pomagamy im rozwijać się osobiście, ale też przyczyniamy
się do promocji zachowań prospołecznych, charytatywnych
i proekologicznych. Pomagamy naszym pracownikom utrzymać
zdrowie i kondycję fizyczną, ale też wspieramy ich w realizacji
swoich pasji i chęci niesienia pomocy innym.
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Grupa GPEC
Skonsolidowany bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Wyniki finansowe GPEC Sp. z o.o.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Do Udziałowców i Rady Nadzorczej

GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gdańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, dla której Gdańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku przy ulicy Białej 1B jest Spółką Dominującą,
na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej.
Zarząd Spółki Dominującej oraz członkowie jej Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania
przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii
o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (polityką)
rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową
i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy
i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
•

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

•

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie
opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało
sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę
Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki)

rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze
w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby
i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie
dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie
finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
•

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

•

zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości
Grupy Kapitałowej oraz przepisami wydanego, na podstawie powołanej wyżej ustawy
o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku,

•

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń
i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 169, poz. 1327),

•

jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami
prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Robert Wolszon

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 10785
W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
– podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez
KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Warszawa, 29 marca 2013 roku
Piotr Sokołowski – Wiceprezes Zarządu Deloitte
Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)

wYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM

